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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Gmina Karlino Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Plac Jana Pawła II 6

Miejscowość:  Karlino Kod pocztowy:  78-230 Karlino Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +49 943119509

Osoba do kontaktów:  Irena Karasiewicz

E-mail:  przetargi@karlino.pl Faks:  +49 943117410

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://karlino.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta i Gminy Karlino

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu
odpadów pochodzących z terenu Miasta i Gminy Karlino.
Zakres zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów:
• przeterminowane leki,
• zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe,
• baterie i akumulatory przemysłowe i samochodowe,
• odpady niebezpieczne,
• meble i odpady wielkogabarytowe,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• zużyte opony.
Wykonawca będzie odbierać przeterminowane leki z pojemników znajdujących się w aptekach i przychodniach
lekarskich wyszczególnionych w załączniku A do SIWZ oraz zużyte baterie
i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe z punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie miasta i
gminy Karlino określonych w załączniku A do SIWZ
Odpady typu:
• baterie i akumulatory przemysłowe i samochodowe,
• odpady niebezpieczne,
• meble i odpady wielkogabarytowe,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• zużyte opony,
odbierane będą przez Wykonawcę w sposób mobilny, minimum 3 razy do roku w miesiącach marzec, lipiec i
listopad. O dokładnym terminie i miejscach zbiórki Zamawiający będzie informował Wykonawcę każdorazowo z
co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca, ma obowiązek realizacji Przedmiotu Zamówienia także na każde wezwanie telefoniczne
Zamawiającego. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego nie obejmuje wywozu odpadów budowlanych i
rozbiórkowych.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Karlino,
- sporządzanie kwartalnych sprawozdań i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca
następującego po kwartale, którego dotyczy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- przekazywanie miesięcznych zestawień ilości odebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje
odpadów,
- wykonywanie obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie
gospodarowania odpadami,
- przestawianie pojemników w miejsca wyznaczone przez Zamawiającego,
- utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników i pergoli śmietnikowych; poprzez utrzymanie czystości
rozumie się oczyszczanie ww. terenu w dniu wywozu odpadów;
- uprzątnięcie odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych, nieumieszczonych
w pojemnikach.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

3 / 8

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000  
Dodatkowe przedmioty 90511100  
 90512000  
 90513100  
 90514000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
GP.271.10.2014.MD

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_gminakarlino
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-150040   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
12/11/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

INFORMACJE I FORMALNOŚCI
KONIECZNE DO DOKONANIA
OCENY SPEŁNIANIA WYMOGÓW:
W celu wykazania spełniania
warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego wiedzy i doświadczenia
Wykonawca winien wykazać, że:
(1) posiada doświadczenie
zawodowe, legitymując się
wykonaniem lub wykonywaniem
w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie co
najmniej 1 usługi polegającej na
odbieraniu odpadów komunalnych,
w szczególności powstających
w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków, zużytych
baterii, akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego, zużytego
sprzętu elektronicznego, odpadów
wielkogabarytowych lub zużytych
opon, przedstawiając w tym celu
wykaz wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych

Powinno być:

INFORMACJE I FORMALNOŚCI
KONIECZNE DO DOKONANIA
OCENY SPEŁNIANIA WYMOGÓW:
W celu wykazania spełniania
warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego wiedzy i doświadczenia
Wykonawca winien wykazać, że:
(1) posiada doświadczenie
zawodowe, legitymując się
wykonaniem lub wykonywaniem
w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie co
najmniej 1 usługi polegającej na
odbieraniu odpadów komunalnych,
w szczególności powstających
w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków, zużytych
baterii, akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego, zużytego
sprzętu elektronicznego, odpadów
wielkogabarytowych lub zużytych
opon, przedstawiając w tym celu
wykaz wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych
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również wykonywanych głównych
usług wykonanych w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie -
sporządzony zgodnie z załącznikiem
nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców.
(2) posiadają bazę magazynowo-
transportową usytuowaną na terenie
Gminy Karlino lub w odległości
nie większej niż 60 km od granicy
Gminy Karlino. Baza powinna
spełniać wymagania określone w
rozporządzeniu Ministra Środowiska
z 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z
25 stycznia 2013 r., poz. 122).
W celu wykazania spełniania
ww. warunku Wykonawca winien
przedłożyć oświadczenie o
posiadaniu bazy magazynowo-
transportowej zgodnie z
załącznikiem nr 7 do Instrukcji dla
Wykonawców.
(3) posiada co najmniej:
- 2 pojazdy przystosowane do
odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych,
- 2 pojazdy przystosowane do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
- 1 pojazd do odbierania odpadów
bez funkcji kompaktującej,
spełniające wymagania określone
w w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z 11 stycznia 2013
r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U. z 25 stycznia
2013 r., poz. 122).
W celu wykazania spełniania
ww. warunku Wykonawca winien
przedłożyć wykaz sprzętu zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej
Instrukcji.

również wykonywanych głównych
usług, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie -
sporządzony zgodnie z załącznikiem
nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców.
MINIMALNY POZIOM
EWENTUALNIE WYMAGANYCH
STANDARDÓW:
Wykonawca ubiegający się o
realizację zamówienia:
(1) powinien wykonać co najmniej
1 usługę polegającą na odbieraniu
odpadów komunalnych, w
szczególności powstających
w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków, zużytych
baterii, akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego, zużytego
sprzętu elektronicznego, odpadów
wielkogabarytowych lub zużytych
opon,o masie nie mniejszej niż 50
Mg łącznie.
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MINIMALNY POZIOM
EWENTUALNIE WYMAGANYCH
STANDARDÓW:
Wykonawca ubiegający się o
realizację zamówienia:
(1) powinien wykonać co najmniej
1 usługę polegającą na odbieraniu
odpadów komunalnych, w
szczególności powstających
w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków, zużytych
baterii, akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego, zużytego
sprzętu elektronicznego, odpadów
wielkogabarytowych lub zużytych
opon, na kwotę nie mniejszą niż
10.000,00 zł brutto łącznie
(2) powinien posiadać bazę
magazynowo-transportową
usytuowaną na terenie Gminy
Karlino lub w odległości nie większej
niż 60 km od granicy Gminy Karlino.
Baza powinna spełniać wymagania
określone w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U. z 25 stycznia
2013 r., poz. 122).
W celu wykazania spełniania
ww. warunku Wykonawca winien
przedłożyć oświadczenie o
posiadaniu bazy magazynowo-
transportowej zgodnie z
załącznikiem nr 7 do Instrukcji dla
Wykonawców.
(3) powinien posiadać co najmniej:
- 2 pojazdy przystosowane do
odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych,
- 2 pojazdy przystosowane do
odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
- 1 pojazd do odbierania odpadów
bez funkcji kompaktującej,
spełniające wymagania określone
w w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z 11 stycznia 2013
r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz.U. z 25 stycznia
2013 r., poz. 122).
W celu wykazania spełniania
ww. warunku Wykonawca winien
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przedłożyć wykaz sprzętu zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej
Instrukcji.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/11/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-151374
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